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 Почитувани читатели,

 Нашата судбина како Македонци отсекогаш била 
да не негираат, поробат, да го уништат македонскиот дух 
и култура.
 Ако тоа е нашата судбина тогаш никогаш не треба 
да потклекнеме на желбите и ароганцијата на оние што 
тоа го посакуваат. Во името на сите предходни генерации 
кои платија со крв за ова парче земја, издржаа натчовечки 
мачења и страдања само за да се нарекуваат Македонци 
и да бидат свои на своето. 
 Денес после вековна борба за слобода сме 
слободни и независни. Нашата задача денес е да 
опстоиме, духовно и културно да се воздигнеме и уште 
еднаш на сите да им докажеме дека Македонија е на 
Македонците!

„Да живееш, значи да се бориш. Робот - за слобода, а 
слободниот - за совршенство” - Јане Сандански

 Пред Вас е 16-ти број на е-списанието 
„Македонска Ризница“. Се надеваме дека и овојпат ќе 
успееме да го заджиме вашето внимание со содржините 
кои ги подготвивме. 

Сашо Гачев
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 Колку некој и да се труди, минатото не се заборава, 
ликовите кои го положија животот за македонската кауза 
никогаш нема да исчезнат од меморијата на нивните 
современици и потомци. Еден таков лик, кој целиот свој 
живот го посветил за правата на Македонците за своја 
слобода, поради кој идеал  „скапуваше” во грчките 
затвори, а потоа беше и заборавен  по наредба на новата 
југословенска власт е македонскиот револуционер и 
политичар  Андреја Чипов. 
 Андреја Чипов е роден во 1904 година во селото 
Пателе, Егејска Македонија. Ова село се простира на 
бреговите на  Островското езеро, покрај него поминува 
пругата Битола–Солун. Селаните се занимавале со 
земјоделие, винарство, сточарство и риболов. Поради 
тешките состојби и постојаниот терор селото давало 
многу познати револуционери, како Дине Абдурахман, а 
селаните често биле приморани да заминуваат на печалба 
во Америка. Еден од таквите емигранти е и таткото Панде, 
чија фамилија  се занимала со  земјоделие и одгледување 
на тутун, а тој подоцна заминал да  живее во Америка, 
Индијанополис кадешто и умира.
 Единствената партија во Грција што се залагала 
за правата на малцинствата била Комунистичката 
Партија на Грција (КПГ), таа била организацијата преку 
која Чипов решил да дејствува. Оваа партија имала и 
свој весник по име „Ризоспастис“ на чии страници биле 
забележани бројни статии во кои се апелира за правата 
на Македонците, за признавање на јазикот и етничкиот 
карактер. Но, Чипов својата борба за Македонија, ја 
продолжи и преку новоформираната  ВМРО (обединета) 
каде е еден од најистакнатите нејзини членови заедно со: 
Панко Брашнаров, Димитар Влахов, Симеон Кавракиров, 
Владимир Поптомов,  Методија Шаторов-Шарло. Во март 
1934 година на Основачката конференција на ВМРО 
(Обединета) за Егејска Македонија е избран за нејзин 
секретар. ВМРО (обединета) имала заложби за признавање 
на правата на Македонците како посебна нација со свој 

јазик. Организацијата барала отворање на македонски 
училишта во Грција и изучување на македонскиот јазик во 
грчкото општество.
 Во 1935 година,  Андреја  Чипов  учествува на 
Седмиот конгрес на комунистичката интернационала 
во Москва, а на последните предвоенни парламентарни 
избори на 31 јануари 1936 година Чипов бил избран 
и за пратеник во грчкиот парламент. Тој е еден од 15–
те пратеници на листата на КПГ. Како активист на КПГ 
преку својот шеф на парламентарната комунистичка 
група Стелиос Склавенас  е забележан овој настап на 
25 април 1936 година  пред грчкиот парламент Андреја 
Чипов рекол: „Оној што поминал низ Македонија, 
особено во оние околии населени од компактни маси на 
Македонци, сигурно го почувствувал посебниот притисок 
што се врши над нив. Правото да имаат училишта, да го 
употребуваат македонскиот јазик и своите обичаи строго 
им е забрането. Ваквата ситуација го тера македонското 

Животот и делото на  Андреја Чипов 
(Пателе, леринско, Егејска Македонија ) 1904 – 1956



население да се организира и да води борба за извојување 
на тие права, во што ние не можеме да не ги поддржиме”. 
Влијанието кое го имал Чипов во КПГ не вродува со плод, 
затоа што набрзо во август 1936 година во Грција започнува  
диктатурата на Јоанис Метаксас. Неговиот мандат како 
пратеник бил суспендиран како и целата заложба за права 
на малцинствата во Грција. Истата година тој е затворен 
во Акронавплија, озлогласениот логор на Пелопонез. 
Таму е избран за секретар на партискиот комитет на 
затворениците комунисти. Во Акронавплија останува до 29 
јуни 1941 година, кога набрзо по освојувањето на Грција од 
страна на Силите на Оската, Чипов е ослободен заедно со 
уште 26 други комунистички затвореници.
 По пуштањето од затвор Чипов се зафаќа со 
реорганизирање на десеткуваната КПГ. Заедно со Андреас 
Џимас и Костас Лазаридис, кои исто така се ослободени, 
како и со Петрос Русос, Панделис Карагицис и Хриса 
Хаџивасилиу, на состанокот на 1-3 јули 1941 година 
во Атина, подоцна наречен Шести пленум на ЦК КПГ, 
формираат нов централен комитет. Согласно одлуките на 
партиското раководство во Акронавплија, Чипов е избран 
за генерален секретар на партијата. Новоформираниот 
централен комитет набрзо успева да се стекне со 
признавање од страна на стариот централен комитет, како и 
од некои организации на т.н. „привременото раководство“ 
на партијата.
 На Чипов подоцна ќе му се ставаат повеќе 
забелешки за периодот кога беше на чело на КПГ. Ќе 
му се замерува за неспособност, ригидност и слично. 
Сепак најверојатната причина за неговото сменување е 
неговата негрчка етничка припадност. Тоа го посочува и 
Петрос Русос, член на Политбирото на КПГ, според кого 
„стоењето на Македонец на чело на КПГ можеше да има 
негативно политичко влијание врз масите на грчкиот народ 
поради неговата позната чувствителност за националното 
прашање и уште повеќе во периодот на национално-
ослободителната борба...“. 
 За време на Граѓанската војна, Чипов е активен 
во Народно-ослободителниот фронт, а по поразот 
на Демократската армија на Грција пребегнува преку 
границата во Битола. Таму живее до 1956 година, кадешто 
изолиран и во немилост од тогашната власт, на 52-годишна 
возраст умира од туберкулоза. Неговиот гроб се наоѓа во 

дворот на црквата Света Недела.
 Причината за изолацијата ја откриваме во еден  
извештај на Петрос Русос до ЦК на КПГ од 17 март 1948 
година  во кој  се опишува неговиот разговор со Александар 
Ранковиќ за состојбата во Грција  околу Македонците. 
„...Од општината во Булкес не информираат, дека на  чело 
на движењето што ја разгорува омразата спрема Грците 
во редовите на Македонците е Андреја Чипов. Другарот 
Ранковиќ ме праша кој е тој Чипов. Му го опишав неговото 
минато, штетата што и ја нанесе на партијта, на нашата 
борба, посебно поради неговата функција, и додадов дека 
е несреќа што на чело на многу Македонци е поставен 
таков човек, без м се разбира, тој факт да го определува 
генерално нашиот став по македонското прашање.
Другарот Ранкович рече: „Во таков случај тој треба да се 
изолира„ “
 АМФ – 20/16/17
 На ваков начин Александар Ранковиќ, творецот на 
ОЗНА, односно КОС и УДБА  политички го елиминира овој 
македонски великан, без пресуда, без да може Чипов да 
го каже својот став. Гласот на гркот бил поверодостоен од 
гласот на Македонецот. Но затоа ние и денеска се сеќаваме 
на  Андреја Чипов.
 Би сакале преку новооткриени семејни 
фотографии да ви го прикажеме животот на овој 
македонски племеник. 

Благојче Андонов



Ламби Чипов



Пандо Чипов 
Младотурски политичар и народен претставител 
за Македонија во турскиот парламент! Подоцна 
живеел и умрел во Америка, Индијанополис!

Андреја Чипов
Во последните години од животот







 Во крајниот југоисточен дел на Република 
Македонија, на околу 170 километри оддалеченост од 
нашиот главен град, се наоѓа општината Дојран. Самата 
општина која е расположена на Дојранското езеро е 
составена од Стар Дојран, кој што е и центар на општината 
и од Нов Дојран.
 За тоа како ова место го добило својот назив, 
легендата вели дека во градот имало убава мома која што 
била заљубена во овчарчето Лабин. Еден ден, додека во 
Дојран имало веселба, Џемо арамбашата нејзе ја грабнал 
и смртно го ранил Лабин. Полна со гнев девојката некако 
се ослободила од стегите на насилникот и заедно со својот 
сакан Лабин се упатиле кон езерските води каде што, 
негледајќи друг излез, се удавиле. Оттогаш езерото го носи 
името на храбрата дојранска девојка, Дојрана.
Дојранското езеро кое што некогаш изобилуваше со 
бројни туристи, во последните неколку години повторно 
си го враќа стариот сјај од пред еколошката катастрофа. 
Годинава за Илинден сместувачките капацитети во градот 
беа пополнети до последното место.
 Република Македонија го дели ова езеро со својот 
јужен сосед Република Грција. Оттука не е воопшто чудно 
дека и во Грција, на брегот на Дојранското езеро, постои 
место со сличен назив на оној на општина Дојран. Се 
работи за малото грчко село, поранешна општина, Дојрани 
(Δοϊράνη).
 Имено ова грчко село со околу 200 жители, 
иронично претставува жив доказ за лажливата пропаганда 
на грчките власти во врска со спорот со името на Република 
Македонија. Да започнеме со ред.
 Како аргумент на барањата за преименување 
на нашата татковина, грчки политичари, повеќе пати го 
наведувале тоа што во Грција постои регион Македонија и 
дека поради тоа се создавала забуна.

„Грција тврди дека името Република 
Македонија создава „забуна“ со провинцијата 

Македонија, која беше анектирана по 
поделбата на целата територија на 
Македонија во 1913 година.“ 1

 Повеќе од јасно е дека за забуна не може ни да 
станува збор. Во светот постојат низа на исти или слични 
називи, па никој од тоа не прави проблем. Самиот збор 
„Република“, кој што стои пред „Македонија“  е доволен за 
да се направи јасна разлика меѓу нашата независна држава 
и грчкиот регион. 
 „Единствениот можен „разумен компромис“ 
за државното име Македонија е ирската формула што 
подразбира поделена сувереност врз островот Ирска 
меѓу државата Ирска со уставната додавка Република 
како Република Ирска и Обединетото Кралство на Велика 
Британија со Северна Ирска - северниот дел на островот 
Ирска, на англиски јазик United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland.

Или, државното име Македонија со употреба 
на уставната додавка Република односно 
Република Македонија, како јасна разлика 
од истоимената северна грчка провинција 
Македонија...“ 2

 Па сепак на крајот на краишатата доколку на овој 
нивен став Грците се придржува принципиелно, а не само 
по потреба, ќе побараа преименување и на македонската 
општина Дојран, поради си некакво правење на дистинкција 
со нивното село Дојрани. И токму овде се гледаат нивните 
вистински цели.
 Називот на ова грчко село, исто така ги негира 
и небулозите на поголем дел од грчките политичари, за 
тоа дека самиот назив на нашата татковина имплицира 
територијални претензии кон нивниот регион во северна 
Грција.

ЗБОР-ДВА ЗА ИМИЊАТА

1Бил Николов, претседател на Македонското меѓународното движење за човекови права, „Дали САД некогаш би прифатиле да го сменат своето име?
  Зошто тогаш тоа се бара од Македонија?“, Мкд.мк, 6 јули 2012
2Тодор Петров „Македонија и ирската формула“ Македонска Нација, 9 ноември 2012



„Грција... го оспорува правото на Република 
Македонија да се именува со своето уставно 
име со образложение оти тоа изразува 
територијални претензии кон истоименета 
северна грчка провинција.“3 

 Доколку името на Република Македонија само 
по себе, како што тврди грчкиот државен врв, имплицира 
територијални претензии кон грчката област Македонија, 
тогаш според истата таа нивна логика, би требало и 
името на македонската општина Дојран само по себе да 
претставува закана за грчкиот територијален интегритет, 
односно за селото Дојрани и за сите негови 183 жители. 
Зошто за случајот со името на општина Дојран грчките 
власти не реагираат? Затоа што ниту во овој случај, а ниту 
пак во случајот со името на нашата татковина, имињата не 
претставуваат никаква територијална закана за Грција. 
Примеров со македонската општина Дојран и грчкото село 
Дојрани е повеќе од доволна потврда за тоа.

„Основните причини поради кои Грција се 
противи Македонија да го користи тоа име 
[Република Македонија] се покажаа како 
неточни, а тоа е оти користењето на нејзиното 
уставно име имплицира територијални 
претензии кон Грција, и оти може, на некој 
начин, да ја дестабилизира Грција.“ 4

 Приказната за иредентистичките намери на 
Македонија, за која што и самите грчки функционери се 
свесни дека не претставува ништо повеќе од приказна, им 
служи само како маска за нивната крајна цел во спорот со 
името, целосно разнебитување на македонскиот идентитет, 
нешто што ние како Македонци не смееме да го дозволиме. 

Александар Стеванов

 3„Македонија - Грција, 16 години спор за името“, Online Press (МИА), 23 август 2013
 4Робин О Нил „Робин О Нил: Дојде време да се стави крај на спорот за името“, Дневкик, 12 мај 2013



 The municipality of Dojran is situated in the southeast 
end of the Republic of Macedonia, about 170 kilometers from 
the capital Skopje. The municipality covers the shores of the 
Dojran lake and is composed of the towns of Star (old) Dojran, 
which is its center, and Nov (new) Dojran.
 There is a legend about how this place got its name. 
It says that in the town there was a beautiful girl who was in 
love with a shepherd by the name of Labin. One day while 
there was a celebration in Dojran, the brigand Dzemo mortally 
wounded Labin and kidnapped the girl. She got enraged and 
somehow managed to escape her kidnapper. Together with 
her beloved Labin they went to the lake where they couldn’t 
escape and got drowned. Since then the lake bears the name 
of the courageous girl whose name was Dojrana.
 The Dojran lake was visited by many tourists in the 
past, and then there was a long period when it almost got 
forgotten. Recently it got its old reputation back to what it 
was before the ecological catastrophe it has suffered. This 
year for the Macedonian national holiday Ilinden (2nd August) 
it was packed with tourists and there were no vacancies in any 
of the tourist accommodations. 

 The Republic of Macedonia shares this lake with its 
southern neighbor, the Republic of Greece. Hence it is not at 
all strange that in Greece, on the shores of the Dojran lake 
there is also a place with a similar name to the one of the 
Dojran municipality. It is the small Greek village, and former 
municipality, by the name of Dojrani (Δοιρανη).
 This Greek village that has around 200 inhabitants 
ironically represents a living proof for the faulty character of 
the malicious propaganda spread by the Greek authorities 
regarding the so-called “name dispute” with the republic of 
Macedonia. Let us start from the beginning.
 As an argument in their demands to rename our 
fatherland the Greek politicians on many occasions have 
stated that within Greece there is a region called Macedonia, 
and that because of this a confusion arises.

 “Greece claims that the name Republic of Macedonia 
creates a ‘confusion’ with the province of Macedonia, which 
was annexed after the division of the whole territory of 
Macedonia in 1913.”1

A word or two about the names

1Bill Nicolov, president of the Macedonian international movement for human rights, “Would the USA ever accept the change of its name? Why is this 
demanded from Macedonia then?”, www.mkd.mk, 6 july 2012



 It is quite clear that there can be no confusion 
whatsoever. There are many similar or exactly the same names 
in the rest of the world, and no one makes a problem out of 
it. The term “Republic” that is used in front of “Macedonia” 

is quite sufficient to create a clear distinction between our 
independent state and the Greek region. 
The only possible “reasonable compromise” regarding the 
name of the state of Macedonia is the dual formula, by which 
a split sovereignty is understood for the island of Ireland, 
between the state of Ireland, with its constitutional affix 
“Republic” i.e. Republic of Ireland, and the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland - which comprises the 
northern part of the island of Ireland.
 
 Or, the state name of Macedonia with the use of the 
constitutional affix “Republic” i.e. the Republic of Macedonia, 
as a clear distinction with the northern Greek province of the 
same name of Macedonia…”2

 
 Nevertheless, even if the Greeks principally adhered 
to their view and not only on some occasions, they would have 
demanded the renaming of the Macedonian municipality of 
Dojran as well, to make some kind of distinction to the village 
of Dojrani which lies within their boundaries. This is why their 
real aims are being exposed through this example.

 The name of this Greek village negates the nonsense 
of the majority of the Greek politicians, who claim that the 
name of our fatherland implicates territorial claims to their 
region in northern Greece.

 “Greece… denies the right of the Republic of 
Macedonia to use its constitutional name with the explanation 
that that is an expression of territorial claims to the northern 
Greek province with the same name.”3

 If the name of the republic of Macedonia, in itself, 
as the Greek authorities claim, implicates territorial claims 
towards the Greek region of Macedonia, then by this same 
logic of theirs it should be that the name of the Macedonian 
municipality of Dojran, also in itself, represents a threat to 
the Greek territorial integrity i.e. to the village of Dojrani 
and all of its 183 inhabitants. Why is it then that the Greek 
authorities don’t react over the name of the municipality of 
Dojran? It is because neither in this case, just as in the case 
with the name of our fatherland, the names don’t represent 
any kind of territorial threat for Greece. The example with the 
Macedonian municipality of Dojran and the Greek village of 
Dojrani is more than sufficient proof for this. 

“Greece’s main reasons to object to the use of the name 
Macedonia have proven to be groundless i.e. that by using 
its constitutional name Macedonia was showing territorial 
pretensions towards Greece, and that it can, in some way 
destabilize Greece.”4

 This story about the supposed irredentist intentions 
of Macedonia towards Greece, of which even the Greek 
authorities are aware that it is just a made up story, serves 
them only as a mask to hide their real aim in the so-called 
“name dispute”, which is the total annihilation of the 
Macedonian identity, something that we as Macedonians can 
not allow. 
 Aleksandar Stevanov

Translated by Goce Pangovski

2 „Todor Petrov “Macedonia and the Irish formula”, Makedonska Nacija, 9 November 2012
3 „Macedonia - Greece, 16 years of the name dispute”, Online Press (MIA), 23 August 2013
4 Robin O’Neil “Robin O’Neil: The time has come to put an end to the name dispute”, Dnevnik, 12 May 2013



Изјава на Македонец од струмичко 
за време на српската окупација 1918-1941



 Пред стотина години, македонските соседи 
по предходните тајни договори и во името на некакво 
православно братство тргнаа во Балканските војни 
против тогашната турска Отоманска Империја за наводно 
„ослободување“ од 5-вековното турско ропство. За 
Македонците овие војни резултираа во невидени погроми и 
страдања и завршија со поделба и сурово распарчување на 
етнографската целина на нашата долговековна татковина 
Македонија. 
 Веднаш потоа следува Првата Светска Војна и 
нови 4-годишни страдања што завршија со меѓународно 
санкционирање на предходно поделената Македонија од 
Букурешкиот договор.
 Во вардарскиот дел на Македонија по крајот на 
Првата Светска Војна со сета своја жестина настапува 
српската окупација, кадешто следат брутални мерки за 
однародување на Македонците, коишто според српската 
тогашна завојувачка логика треба да се „јужносрбијанци“ 
или едноставно Срби. 
 Како поткрепа на веќе огромниот српски 
полициско-административен репресивен апарат, во делот 
на Македонија под српска окупација се врши и насилна 
колонизација на српско население, при што му се дава 
најдоброто и најобработливото замјиште. 
 Во ваквата ситуација извесен Александар 
Андријевиќ шест месеци работи како претседател на 
Првостепениот суд во Струмица. За време на својата работа 
во Струмица, Андријевиќ, како претседател на судот имал 
прилика да разговара со прилично голем број струмичани. 
Еве дел од еден од тие разговори водени меѓу Андријевиќ 
и една од странките во судот, локален жител на Струмица, 
пренесени во книгата со наслов „Струмица, земља и народ“ 
што тој во својство на автор ја издал во 1923 г. 

 
***

 

 „Вие сте секако Србин?“ - го прашувам еден од  
парничарите во судот. 
  „Е дури сега. Кога беа тука Бугарите јас бев 
Бугарин. Станаа Србите, јас сум Србин, ама - христијанин 
сум.“ 

 „Вие сакате да сте поблиску до Грците.“  
 „Е не, џанум, Грк е нешто друго јас сум 
Македонец.“ - поита да ми одговори. 
  

 И кога така вели дека е Македонец, а тоа првично 
и најчесто ќе го слушнете, струмичанецот смета дека 
со тоа си угодил и себеси и на вас; и не ве оддалечил 
од себе и останал во својата куќа, свесен дека зборот 
„Македонец“ нема етнички да го одведе ни во Србите ни 
во Бугарите. 

 (Александар Андријевић „Струмица, земља и народ“, 
  Ниш, 1923, 36.)



 Безнадежник би бил ако барам одговори во 
правта на патот наместо во шумата, на бреговите, на 
планинските врвови...  Им се чудам од каде им на некои 
сила и волја да бараат во прашината? Јас се нареков чуден 
негубинадежник, кога помислувам на тие одговори. И 
еден светол пролетен ден се најдов во тоа симболично и 
материјално зеленило. 
 Шетав и безделничев низ паркот во работен ден, 
во блажената празнотија. Прашањата кои ме притискаа, 
гмечеа и не ми даваа сон, ме следеа, ме најдоа и тука, 
ѕиркаа злобно од зад жолтите расцутени грмувчиња, ги 
сечеа мазните води на грбот на пајчињата во езерцето со 
отсјај на шареното небо. 
 Ме помилува топол мирис на расцутени дрвја. 
Понекоја бела или розева крошна се одвојуваше од 
нежното зеленило. Априлското силно пладневно сонце 
ми создаваше тапа болка на тилот.  Не  ја сакав пролетта 
- ме заспиваше и ми ја пиеше снагата. Тежината во главата, 
зуежот во ушите ме омалаксуваа, се препнував кога одев, 
па  заморен седнав на една клупа, пред едно половина 
оголено розево дрво. Почнав да размислувам за кревкоста 
на лисјата што паѓаа на најслабиот ветер. Ниеден од нив не 
е сосема ист. Ниеден од нив не се поторува низ времето. 
Сите си имаат мала улога, на прв поглед беззначајна, 
но собрани заедно, од едно дрво, од сите дрвја, од сите 
паркови, од сите градови... Тогаш имаа некаква смисла.  
 Едно девојче весело се стрча до дрвото и почна 
да ги собира свежите штотуку паднати лисја што се 
натрупуваа врз нивните претходници, веќе потемнети и 
изгниени. Ги собираше, ги редеше внимателно во својата 
дланка, ги мирисаше, ги набљудуваше одблиску. Таа собра 
еден куп богатство кое блескаше во нејзините очи и сѐ 
повеќе го стрвеше нејзиниот следен заграб. Нешто кое не 
се плаќа, и никој нема да ти го украде, или да ти го забрани. 
Една посебна храна за душата и совршена лакомост на 
креативноста. 
 Земав еден таков лист од разлетаните до мојата 
клупа. Го набљудував како што се набљудува уметничко 

дело – благо накривени жилички се протегаа од коренот до 
врвот. Розевото постепено преминуваше во бело, смртно 
бледо или небесна чистота... 
 Ранливоста на дрвото, ливчињата и девојчинската 
силуета ме трогна до сожаление за сите други нежнотии 
во светот, кусовековни и кршливи. Зашто постојат овие 
лисја ? За некој безделник како мене што седнал тука да 
им се восхитува на нивното прерано заминување од светов 
? Зар само за таа цел ги скроил НЕКОЈ? Нешто кое било 
ништо, па станало никулец, па целиот тој животен пат да го 
помине за... да даде кислород на ваков ненадежник како 
мене. Се насмеав, но мило ми стана, зашто добив барем 
еден, навидум мал одговор. 
 Девојченцето насобра куп лисја и ги нареди едно до 
друго на една клупа. Ниеден возрасен не го придружуваше. 
Тоа седна на клупата и извади игла и конец, па почна да 
ги нанижува како тутун што се нижи на игла. Ветрето ги 
расеа листовите од белото дрво. Не можев да уживам во 
глетката пред мене, оти оние прашања лебдеа околу мене 
како полен кој се расејува напролет. Дури ми се чинеше 
како да земаа облик на кучиња скитници, разгракани 
чавки, забрмчени оси, и се моткаа околу мене за да ми го 
одземат и оној нежен мир пред моите очи. Ги растерував 
тие мисли, но попусто. Решив да се опуштам на клупата, 
да дишам длабоко и да размислувам само на расцутеното 
дрво пред мене, и на ништо друго. Да не мислам, само 
да восприемам. Ништо повеќе од тоа. Девојчето што ја 
дополнуваше оваа свежа слика, де ќе потскокнуваше пред 
мене, де ќе се изгубеше од мојот видик. Толку се опуштив 
што се чувствував како да тонам. Телото ми омлитави, како 
да не можев да се помрднам од местото каде што седев. 
 Чекав... Очните капаци сами се спуштија. Одеднаш 
почувствував влага во моите обувки. Се обидов да станам, 
но не можев, стапалата ми беа пропаднати во кал, а 
ногарката клупата на која што седев беше до половина 
пропадната во блато обраснато со тркси и треви. Тешка 
задушлива миризба на земја ми ги исполни ноздрите. Како 
да вдишував влага.  Се обѕирнав околу себе и сѐ беше 

Судбината на паднатите лисја



обраснато со треви и листови, долги и остри како мечеви. 
Силуетите на ниските дрвја висеа над мене како сеништа. 
 Магла се спушташе во ова полумрачна непозната 
средина каде што беше самрак или зора. Ова не беше 
градскиот парк, туку едно мрачно и мирисно мочуриште! 
Се свртев избезумен околу себе и погледот ми го фати 
истото бело полуголо дрво од паркот, што стоеше насреде 
калта како беспомошно глуварче во тревите. 
 Знаев дека нешто ми недостига што постојано го 
носев на себе, па панично почнав да буричкам по џебовите, 
почувствував нешто меко и пријатно. И двата џеба ми беа 
полни со згмечени и потемнети розеви ливчиња! Ми го 
немаше паричникот, телефонот, клучот од дома! 
 Станав и тргнав кон белото дрвце надевајќи се 
дека ако стигнам до таму, сликата ќе се врати во реалноста, 
онаква каква што ја знам, онаму каде што живеам и 
опстојувам, ме бркаат некои прашања, трагам по некакви 
одговори. Се потев и облеката ми се лепеше за кожата.  
Како во жива песок, сѐ подлабоко пропаѓав со секој чекор, 
тргнат на тој краток но недоодлив пат. 
 Си реков, само да стасам до она дрвце и да видам 
што ќе се случи, да видам кое ќе биде следното место кое 
ќе ме пречека. Дрвото ми беше како порта кон обичниот 
свет. Почувствував силно неподносливо боцкање на листот 
од десната нога. Една лигава пијавица, се беше припила 
до мојата кожа и ми ја цицаше крвта. Сакав да ја тргнам , 
но не можев никако да ја откорнам од ногата. Ме болеше, 
ме печеше, замижав, заплакав од болка. Посакав да ја 
нема. Замислував дека повеќе ја нема. Кога ги отворив 
очите пијавицата навистина ја немаше. Немаше ни болка. 
Си помислив, можеби можам да ја контролирам оваа 
непозната средина. Пробав и ми успеваше помалку. Со 
мислите ја обоив целата околина во сино, и се обѕирнав и 
тревите во мочуриштето беа сини, а баричките имаа модар 
сјај. Посакав да се подигнам од калта, па постепено почнав 
да излегувам од неа, и скоро почнав да чекорам како по 
тврда земја. Пробав да го доведам дрвото поблиску до 
мене, но над него немав никаква моќ. 
 И конечно се сетив каде сум, и излезот беше 
едноставен - ова не е вистина, сон е... Ништо не 
соответствува со реалноста каква што последен пат ја 
восприемив. Се напнав да се разбудам од кошмарот, и 
како низ маглив мисловен тунел, постепено излегов од 

сонишната средина, и од сонот ме извлекоа детска врева 
и шут на топка.  
 Наполно се разбувив и се најдов на клупата во 
паркот, каде што бев задремал. Сфатив дека поминало 
подолго време зашто сум сонувал.  Се разбудив со згрчени 
дланки до трупот, свеж и ладничок ветар ми го замрзнал 
носот и прстите. Една мала бела фигура се врткаше 
околу мене. Се протегнав со тешка главоболка. Самракот 
се спушташе, и повеќе народ поминуваше оттука. Си 
помислив, зарем сум спиел тука на клупата целиот ден 
како уличар! И гледај – до мене стоеше она девојче што 
ги собираше лисјата од розевото дрво. Сè уште беше тука, 
после неколку минути, часови? Со игрива и слатка насмевка 
и испружени раце кон мене, држеше за крајчињата нешто 
како ѓердан од вкусно нанижани бледорозеви лисја. И 
долгоочекуваниот одговорот пред мене блесна како драг 
камен. Трпеливо ме чекал во минливите лисја под дрвото. 

Ирена Јурчева 
Април, 2013







ПО ВАЛАНДОВСКИТЕ СОКАЦИ



 Покрај музиката, како најзначаен сегмент од 
песната, стиховите се тие кои овозможуваат по нив таа да 
се препознава. Народот од валандовско, кој опстојувал 
со векови на овие простори, испеал многу песни. Една 
од најпознатите секако е „Што да правам што да чинам“, 
своевидна валандовска химна, во која се зборува за 
вечната тема - љубовта на сиромашната девојка кон 
богатото момче, чии што родители за мираз не можат да 
дадат ништо повеке од една бавча калинки. Со својата 
убавина не заостануваат и песните „Настрана, настрана 
Нешо“, „Катино моме Катерино“, а своевидна патриотска 
химна на Валандово е песната за Валандовскта афера – 
„Облак ли грми, гора ли татни“.
 Како настанале овие песни, за кого се испеани, 
по трагите на текстовите ќе не поведе Апостол Поп 
Јовановски, познат собирач на народното творештво од 
валандовскиот крај.
 Песната „Настрана, настрана Нешо“ се однесува 
на баба Неша Дулгерова, која живееше на мојата улица. 
Нема ни стотина чекори од нашата до нејзината куќа. Баба 
Неша Попова била убава девојка на млади години и во неа 
се заљубил Стефан Дулгеров. Тоа била голема љубов, а 
како што се знае од голема љубов, настанува убава песна. 
Токму од таа, од тој извор, од таа голема љубов се родила 
песната во која со едноставни народни зборови, се кажува 
како дедо Стефан, тогаш момче, оди да ги пои воловите и 
вика - настрана, настрана мори Нешо, волови да појам. Во 
самата песна текстот, и вие го знаете, меѓутоа, еден по еден 
збор се откинува, оти песната се раѓа во несонот. Песната 
се раѓа во работата, во творењето, секој еден збор се раѓа 
со долго размислување, се откинува еден по еден збор, 
стих. Така се роди песната „Настрана, настрана Нешо“
 Јас ја знам како баба Неша, не ја знам како девојка, 
но и како баба таа беше достоинствена и горда жена. Секој 
збор ѝ беше на место, животот го гледаше таков каков 
што беше, со една голема воздржаност, со достоинство. 
Можам да кажам дека баба Неша беше гордост на нашата 
улица, улицата од Божичката чешма нагоре, нагоре кон 
ридот. Тука ѝ беше домот, тука живееше Неша Дулгерова, 
моминско Попова.
 За баба Неша сакам да кажам уште неколку 
зборчиња, како лик од песна како ја паметам. Јас, како 
дете, поминував покрај портата на баба Неша кога одев 

кај вујко ми. И тука веднаш до портите седат баба Неша и 
други постари жени од малото, си пијат кафе и си муабетат. 
Баба Неша седи на столче, си пие кафе и пуши најубави 
цигари донесени од Солун. Она има главен збор. И не само 
во разговорите таа беше главна и во правење баклава-
сарлија. И по тоа ја паметам. Кога за Божиќ ќе направеше 
баклава баба Неша Дулгерова, моминско Попова, нејзината 
баклава беше со 65 кори, само шекер и ореви. И сигурно 
беше најубава во градот Валандово“, вели Поп Јовановски.

НАСТРАНА, НАСТРАНА БРЕ НЕШО

Настрана настрана бре Нешо,
настрана, настрана,
ај настрана настрана бре Нешо,
волови да појам.
Волови да појам бре Нешо,
волови да појам,
ај волови да појам бре Нешо,
на кола да прегнам.
На кола да прегнам бре Нешо,
на кола да прегнам,
ај на кола да прегнам бре Нешо,
за Солун ке одам.
Рачај ми порачај бре Нешо,
рачај ми порачај,
ај рачај ми порачај бре Нешо,
што да ти донесам.
Купи ми, донеси бре мерак,
купи ми донеси,
ај купи ми донеси бре мерак,
од црните колби,
од црните колби бре мерак,
за белите раце.

 
 Опеана во многу песни, мома калеша со очи бистри 
дојрански, уста зрела калинка-лична валандовчанка, со 
лично име мома Катерина. Која била Катерина, за која 
саканиот дури од Стамбол носи дарови, повторно ни 
раскажува Апостол Поп Јовановски.
 Песната „Катино моме катерино“ (Сношти дојдов 
од Стамбула) е исто така родена за вистински настан, за 
вистински луѓе, по некоја среќа баба Катерина и дедо Мито 



Камчев-учителот ми се роднини. Дедото Мито, во тоа време 
бил млад учител. Завршил школи, бил интелектуалец, 
предавал во Валандово, но и во други места. Тој бил и 
во Стамбул, од Стамбул да ѝ донесе подарок на својата 
сакана. Меѓутоа тоа е тоа, љубовта е таа што ги врзува 
луѓето, корените, но тоа е таа љубовта, искрената љубов, 
големата љубов на дедо Мито кон неговата Кате - Катерина.
Јас го викав чичко Мито, тој е починат, но живо му 
е поколението. Чичко Мито беше еден од тие стари 
интелектуалци, тој бил учител, шетал многу земји. И 
кога се враќал од Стамбул ѝ носи многу подароци на 
својата сакана. Но во тоа време имало многу дисциплина, 
традиција, имало ред, зборот на таткото на браќата се 

почитувале. Инаку тој чичко Мито како учител имал и 
други средби. Странки-врски, меѓутоа тука е темелот, тука 
е каменот, тука е љубовта која ги поврза и создаде таква 
убава песна која трае со години. Не знам дали е творец 
чичко Мито, мојот учител, или некој друг ја испеал, но 
сигурно знам дека песната е за Катерина и Мито, учителот 
Камчев од Валандово“, споделува Поп Јовановски.

СНОШТИ ДОЈДОВ ОД СТАМБУЛА

Сношти дојдов од Стамбула,
Сношти дојдов од Стамбула Катино,
сношти дојдов од Стамбула Катино,



Катино, моме Катерино.
Ти донесов голем бакшиш,
ти донесов голем бакшиш,
Катино, моме Катерино,
голем бакшиш.
Ред алтани Катино,
голем бакшиш ред алтани,
Катино, моме Катерино,
да ги носиш на гушата Катино.
Да ги носиш на гушата
Катино, моме Катерино.
Да ги пукаш душманите Катино,
Да ги пукаш душманите.
Катино, моме Катерино,
и твоите и моите Катино.
И твоите и моите Катино,
моме Катерино.

 
 По сè она што е познато во македонската историја, 
„Валандовската афера“ сè уште е неиспишана страница 
која чека да биде испишана, затоа што е драгоцена, 
величествена по влогот што го дал македонскиот народ. 
 „Додека „Настрана настрана мори Нешо“ и 
„Сношти дојдов од Стамбула“ беа лирски песни, во кои 
беше искажана една голема љубов, песната „Облак ли 
грми, земја ли татне“ е епска. Таа е песна од борбата на 

македонскиот народ за слобода. Песната настанала пред 
стотици години“,  раскажува Апостол Поп Јовановски.

ОБЛАК ЛИ ГРМИ, ГОРА ЛИ ТАТНИ,

Облак ли дрми, земја ли татне,
или се гора од корен корни?
Од Валандово, Брајковци, Балинци,
дури до Богданци сè е во жар.
Три дена стана откако дојде
тиранин бесен раја да мачи.
Шпици под нокти, камшик по вратот,
менгеме на глава, во врела вода.
Фурни се палат, железа се горат
на Македонци в уста ги стават.
Старци се молат, децата пискат,
волкот завијал грозната песна.
Запеј ми, запеј Кожуф Планино,
старата песна за Караџата,
-Водата спие, раја не спие.
Абре Македонец, кафир, гаур,
Урум (Грк), се кажи, раат да видиш. 
-Македонец, сум јас, неќам да знам,
ајдучка песна весело пеам.
Нека разбере цела Европа,
па ако сака и самиот султан,
тука живеат сè Македонци,
на Самуила славни потомци.

И самата песна до ден денес е отворена страница и 
предизвик за музичарите. Валандово, гиздаво и убаво како 
божји рај, по тесните сокаци, со мирис на трендафил, 
испеало уште многу други песни – „Малој моме цвеќе 
брало“, „А дадеа Јана многу на далеку“, „Мома седи на 
чардакот“ и други. А како тие настанале во некоја следна 
прилика.

Снежана Шунтова



Вистинската среќа



 Оваа зима беше екстремно ладна. Беше една 
од оние зими која беше толку ладна што солзата би 
ви замрзнала пред да дојде до крајот од вашето лице. 
Ваков студ не се знаеше со години, луѓето како да имаа 
заборавено што е зима. А снегот пак, наместо да го 
ублажи студот, ја влошуваше ситуацијата уште повеќе, и 
го отежнуваше излегувањето надвор. Мали, суви снегулки 
паѓаа од небото. Ветерот си играше со нив, фрлајќи ги од 
едната страна на другата. Најверојатно затоа и немаше 
многу луѓе излезени оваа ноќ. Беше тивко. Токму затоа 
беше интересно да се види овој човек како лежи во 
наредениот снег. Неговото лице беше мирно, како да не 
го чувствуваше ниту снегот под него, ниту студот. Неговите 
очи го имаа оној лесно забележлив сјај на среќа. Неговата 
мала, грациозна насмевка го потврдуваше тоа.
 И на вистина тој беше среќен. Беше среќен што не 
ќе мора да ги пребарува кантите и контејнерите со ѓубре 
уште еден ден, за да пронајде остатоци од храна кои тој 
ги нарекуваше ручек. Беше среќен што не му беше повеќе 
важно дали ќе стаса на време во редот пред народната 
кујна за да ја вкуси ретката компир манџа, која повеќе 
имаше вкус на вода со запршка отколку на компир. Беше 
среќен што не ќе мора да бара мало и топло ќоше каде би 
ја поминал ноќта без некој да го вознемирува. Беше среќен 
што не ќе мора да размислува дали утре ќе пронајде нешто 
топло за облекување. Беше среќен што не му беше повеќе 
важно да бара начин како да се затопли, или да бара 
искинати и фрлени прекривки за да се покрие додека 
спие. Беше пресреќен што сега воопшто не беше важно 
дали наредното утро ќе успее да се разбуди рано за до 
зафати најфреквентното место во градот, тоа бесценето 

просторче за просење кое носеше најголема дневница. 
Вечерва чувствуваше како танцот на снегулките и ветрот да 
беше наменет исклучиво за неговите уморни очи. Вечерва 
доби џекпот!
 Го имаше она волшебно чувство како да си цар 
на целиот свет, чувство дека оваа вечер се е само за него. 
И денеска, вечерва ја почувствува –не онаа секојдневна 
обична среќа проследена со едноставна, безлична 
насмевка; туку онаа среќа која те тера да врискаш и да му 
кажеш на целиот свет колку си среќен. Среќа која не може 
да биде опишана со зборуви, среќа која може само да се 
почувствува.
 Боже, колку беше среќен што токму оваа вечер го 
пронајде тоа шише вино и што реши да го испие целото, 
а како што беше гладен, се испијана. Толку среќен што во 
таква пијана состојба се лизна на подмрзнатата улица и 
падна. Беше најсреќниот човек бидејќи кога падна ја удри 
главата силно од тротоарот. Беше среќен што неговата 
топла крв го растопи снегот под него и продолжи да тече 
како река. Толку среќен што веќе никогаш нема да се грижи 
како ќе преживее до утре... беше среќен што почина. 
Среќен што сега беше слободен засекогаш.

Јордан Коцевски



Слики од сламки - Сашо Илоски
 
 Сашо Илоски, роден во 1965 година во Ресен, е македонски ликовен уметник кој што во последните 20 години 
создава уметнички дела во техниката интарзија, односно природен колаж.
 Мотивите кои што можат да се видат на неговиот дела се најразновидни, од икони, преку етно прикази, па сè до 
бродови. 
 Покрај сликарството Сашо Илоски се занимава и со карикатури. Неговите карикатури со двајца големи шегобијци, 
автентични ликови од Ресен, се објавуваат на последната страница во локалниот весник „Преспански абер“.
 Во овој напис, редакцијата на „Македонска ризница“ со задоволство ви прикажува дел од неговото творештво.

Слики од сламки
Сашо Илоски
 
 Сашо Илоски, роден во 1965 година во Ресен, е македонски 
ликовен уметник кој што во последните 20 години создава уметнички 
дела во техниката интарзија, односно природен колаж.
 Мотивите кои што можат да се видат на неговите дела се 
најразновидни, од икони, преку етно прикази, па сè до бродови. 
 Покрај сликарството Сашо Илоски се занимава и со 
карикатури. Неговите карикатури со двајца големи шегобијци, 
автентични ликови од Ресен, се објавуваат на последната страница 
во локалниот весник „Преспански абер“.
 Во овој напис, редакцијата на „Македонска ризница“ со 
задоволство ви прикажува дел од неговото творештво.

Александар Стеванов
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MIYATTA е кантавтор и вокален изведувач на забавни 
мелодии во Македонија. На публиката за прв пат и се 
претстави во шоуто Идол во 2005-та година кога стигна 
до топ десет финалисти во шоу заедичко за Македонија, 
Србија и Црна Гора. Во 2006-та настапи на Скопски 
Фестивал и на Макфест и оттогаш полека, но сигурно 
се наметнува со својот специфичен стил на творештво. 
Нејзиниот најголем хит кој ја најави како сериозно име на 
забавната музичка сцена е „Верувам во себе“, а публиката ја 
памети и по „Волшепства“ и „Нема да помине“. MIYATTA на 
Македонците од дијаспората им е позната и по рок химната 
„Постојам“ отпеана по последното грчко вето. Во 2009 
година имаше турнеја низ Македонија со мултимедијално 
шоу „Јаболки и круши за уметнички души“, a вокално 
пеење и изведба, веќе шест години, учи кај Маестро Горан 
Диновски. Најново од работилницата на MIYATTA e песната 
„Панделка“ која по тригодишна пауза ја враќа во студио. 

www.facebook.com/funpageMIYATTA
www.miyatta.com

www.youtube.com/user/mijatce

1. ПРИЗНАВАМ - Маријана и Росана
 
Оваа песна ме враќа во детството кога со сестра ми заедно 
во дует пеевме на нашата семејна слава, и остана некако 
спомен на еден исклучително среќен период од мојот 
живот.

2. МНОГУ СОЛЗИ - Маја Оџаклиевска

Со оваа песна настапив на Идол и тоа на тематската 
вечер Мојот Идол, а Маја Оџаклиевска дојде да ме гледа 
и специјално да ми даде подршка како кандидат од 
Македонија. Една од повозбудливите вечери во моето 
пеачко CV.

3. ТИ ЗНАЕШ КОЛКУ ВРЕДАМ - Каролина Гочева

Песна што секоја жена треба да ја знае на памет. Ова е 
четиво за секоја жена на која и треба сила за да излезе од 
врска во која не е доволно вреднувана.

4. ЉУБЕНА - Тоше Проески

За мене оваа е најмоќната песна од Тоше и тоа од повеќе 
аспекти - вокален, текстуален, емоционален... Со други 
зборови совршена

5. СРЦЕ ОСТАВАМ - Лена Заткоска

На еден од Макфестовските фестивали на кои сум 
настапила Лена ја испеа оваа песна. Не сум сигурна дали 
публиката и обрна доволно внимание на песната, но толку 
комплетна творба одамна немало на нашата сцена. Горда 
сум што ваква песна е испеана на македонски јазик.

6. ДА СИ МЕРАК ПЕСНА - Бисера Велетанлиќ

Алтовска енергична изведба која секогаш е актуелна. 
Песната е од 80-тите, но и ден денес некако се 
поистоветувам со нејзиниот стил.

7. НЕ ВЕРУВАМ ВО ТЕБЕ - Next Time

Кога оваа песна излезе ја доживеав како логично 
продолжување на мојата „Верувам во себе“. Бев пресреќна 
што почуваствував сродни души на естрадата.

8. РАЈ И ПЕКОЛ - Елена Ристеска

Елена беше на почетокот на нејзината кариера кога ја 
отпеа оваа песна и песната беше повозрасна од неа, но 
девојката ја донесе прекрасно. Дури да не ти се верува 
дека толку млада личност пее толку силна песна.

9. МОЈА ГИТАРА - Банкрот Блуз Бенд

Едноставно затоа што е класика!

10. НЕМА ДА ПОМИНЕ - MIYATTA

Оваа песна ја отпеав на Макфест 2008, а е посветена на 
мојот прерано починат татко. Откако ја отпеав како да ми 
олесна болката од неговиот недостиг.

www.facebook.com/funpageMIYATTA
www.miyatta.com
www.youtube.com/user/mijatce


 Пере Ј. Ристески е роден на 13. VII 1977 год. во Струга, Република Македонија. Добитник е на 
повеќе сертификати од областа на педагогијата, образованието, ИКТ во наставата, современа 
организација во образованието и сл. Има објавено над 30 стручни трудови од наставно – воспитен 
карактер  во гласилата: „Просветен работник“ и „Воспитни крстопати“.
          
Објавени книги: Гревот на првата љубов (поезија) и Крајпатни ветришта (поезија). Објавуван е во 
Франција (Poemhunter), Црна Гора (Зборник Нови мостови) и Србија (списание Пљускови). 

ДУХОВИ

Понекош доцна во ноќта се слушаат бавни
                                                              чекори
како од мажи и жени сите влекачи што одат
                                                          на прочка
кај векот модерен зашто се потеле и зиме и
                                          и лете за парче леб
за децата што ѕемнеле во ладот заскитани 
                                  меѓу реките и трските

Понекогаш доцна во ноќта се гледаат годините мои
                                                                                 боси
студот што ги заспиваше гладни изгубени во езерата
                                           и одблесокот на месечината
залутана со копнеж што блеска во моите очи за патот
                                                                               далечен
уште што подмамува и сонот што никогаш не завршува

                                                             

Поезија - Пере Ј. Ристески



 
 
 
КРЕВЕТ

Очите и блескаа како панаѓурски ѕвезди
Во далечината се слушаше татнежот на возот
                                            во кој патуваше тој
А госпоѓата се капеше целата во сапуници 
                                што ја прекриваа кадата
На скалите седеше маж и пушеше цигара
во ходникот се меша мирис на изгорени чкорчиња
                                                       и сапун од јаболко
Вратата ширум отворена
се гледа јорганот паднат од креветот
Нема провев свеќите горат
Соседката што свиреше пијано излезе на тремот од станот
                                                                      не не ти не си тој
Излезе и госпоѓата облечена во влажна свилена
                                                                   ноќница
Нејзината сенка испотена е
плука крв од непцето
Мажот седнат со скрстени раце се тутка сред молкот
и бледата светлина на празнината меѓу нив
бидејќи не се познаваат ни тој ни таа
                             двајцата не постојат
Размена на погледи
Имиња висат на врвовите на јазиците
Во молк паѓаат на креветот 
плачат и се смеат додека не загрмат градските
                                                                 камбани
Прво кукурикање на петелот во џез ритам
Прво утринско кафе и тие ќе се разидат
Старите црно бели слики ќе ги фрлат
во плачлива прегратка и повторно ќе останат двајцата
                                                                           разделени
Поздрав и дежаву во погледот на госпоѓата
што не може да си го најде образот пред огледало

                                                            



УЛИЦА

Ѕвонежот на телефонот бумбар што си пее
Одевме еден позади друг
За неа страста желба за смрт
за мене страста желба за прељуба
Ѕвечкаат моите две очи како камбани како две ноќи
                                                                    без соништа
Се чувствувам како вистински маж пред
                                                    чувството
што ми надоаѓа во овој врвен момент
пред оваа дебела жена
пред овај стомак што се клати како
                                            воденица
и ги дроби удавените склештени
                                           вилици
што бараат милост за нејзиното 
                                          збогум
во овој свет жолчка од јајце
семка од јаболко
тажна перика фрлена на улицата што скита
                                                              и скита
како твој син
и како твој туѓинец

                                                  Пере Ристески





Митре 
Панџаров 
Влавот 

македонски 
револуционер, 
портрет 
карикатура, молив во 

боја на хартија

 
Никола Анѓелкоски



Невестинска народна носија, село Галичник, дебарско, Македонија

 КУД „Кочо Рацин“ - Скопје



Икони од Македонија

Архангелот Михаил, трета деценија на XVII век, црква Св. Јован 
Претеча, манастир Слепче, Демир Хисар.



Благовештението, околу 1535 година, работилница на зограф 
Јован Теодоров од Грамоста, црква Св. Јован Претеча,манастир 
Слепче, Демир Хисар.
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Мoжете:

да споделите – да умножувате, дистрибуирате, јавно да го прикажувате или јавно 
дигитално да го прикажувате делото.

Под следните услови:

Наведи извор — Морате да го наведете изворот на ист начин како што тоа го 
направил авторот или давателот на лиценцата (но не на начин кој би сугерирал 
дека тие ве поддржуваат вас или вашето дело).

Некомерцијално — Не смеете да го користите ова дело за комерцијални цели.

Без адаптирани дела. — Не смеете да го промените, трансформирате или да го 
адаптирате ова дело.

Е-ПОШТА:
makedonska.riznica@yahoo.com



Медиумски покровители:


